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phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

 Thực hiện Công văn số 1798/TCTDTT-VP ngày 15/11/2022 của Tổng 

cục Thể dục thể thao (TDTT) về hướng dẫn xây dựng báo cáo TDTT năm 2022 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo 

cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

 Cao Bằng là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có 

diện tích tự  nhiên 6.724 km2,  dân số có trên 54 vạn người, với hơn 20 dân tộc 

cùng sinh sống, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 95% dân 

số toàn tỉnh. Tỉnh hiện có 09 huyện, 01 thành phố, 161 xã, phường, thị trấn. 

Trong năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo 

phong trào TDTT và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. TDTT quần chúng phát 

triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao sức khỏe, xây 

dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương 

trình“xây dựng nông thôn mới” được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo 

quần chúng, góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh 

ở cơ sở. Hoạt động TDTT của người cao tuổi và một số môn thể thao dân tộc 

được đẩy mạnh và phát triển. Thể thao thành tích cao có bước phát triển đáng 

khích lệ, thành tích một số môn đạt được thể hiện qua số lượng và huy  chương 

đã đạt được tại các giải thể thao khu vực và toàn quốc. 

 Năm 2022 vẫn là một năm gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, diễn 

biến phức tạp, khó lường. Các hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống người dân 

gặp nhiều khó khăn. Đến hết quý I/2022 dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, 

nhân dân cả nước đã đoàn kết một lòng, chung tay ngăn chặn hiệu quả bệnh 

dịch, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; căn cứ tình 

hình cụ thể, các địa phương bước vào trạng thái "bình thường mới", nỗ lực thực 

hiện mục tiêu kép, duy trì và phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân 

trong tình hình mới. 
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 1. Thuận lợi 

 Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng với sự phối 

kết hợp chỉ đạo của các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, 

phong trào Thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục được quan tâm 

phát triển. Nhiều hoạt động TDTT được tổ chức với quy mô lớn. Các hoạt động 

luyện tập thường xuyên phong phú, đa dạng góp phần đẩy mạnh phong trào thể 

dục thể thao nâng cao sức khỏe trong quần chúng nhân dân.   

 2. Khó khăn 

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục cho TDTT nhìn chung chưa đáp ứng 

với yêu cầu của sự phát triển của xã hội, hệ thống thiết chế TDTT chưa được 

đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, các sân tập luyện của cơ sở chưa đảm bảo, chưa 

được đầu tư bài bản; Các câu lạc bộ TDTT ở cơ sở hoạt động chưa thường 

xuyên và liên tục. Phong trào TDTT ở nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa 

kết quả đạt được chưa cao. 

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

 Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về TDTT đảm bảo quy định. Công tác chỉ đạo, điều 

hành có nhiều đổi mới, tăng cường các cuộc họp, linh hoạt đẩy nhanh tiến độ công 

việc đáp ứng cơ bản nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch và Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND đảm bảo theo kế hoạch.  

 2. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản, đề án về TDTT 

 Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14 - CT/TU ngày 17/01/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/01/2022 về tổ chức các hoạt động thi đấu thể 

thao cấp tỉnh và tham gia các giải khu vực và toàn quốc năm 2022. 

 Ban hành Kế hoạch số 14/KH-SVHTTDL ngày 27/1/2022 về việc đào tạo 

đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh năm 2022;  Kế 

hoạch số 27/KH-BTC ngày 8/3/2022 về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2022; Kế hoạch phối hợp khảo sát, tổ chức Giải 

chạy Marathon tại tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch tổ chức Tổ chức Ngày Olympic Trẻ 

em năm 2022 tại Cao Bằng; Kế hoạch phối hợp tổ chức Lớp tập huấn Chương 

trình phát triển Bơi và tuyên truyền phòng, chống đuối nước năm 2022; Kế 

hoạch tổ chức tập huấn TDTT cơ sở năm 2022 tại huyện Hòa An và huyện Bảo 

Lạc. Kế hoạch tổ chức các giải thể thao: Giải vô địch các cậu lạc bộ Pencak Silat 

quốc gia năm 2022; Kế hoạch Giải Quần vợt Cao Bằng mở rộng tranh Cup ngôi 

sao xanh; Kế hoạch Giải cờ vua Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Cao Bằng năm 

2022; Kế hoạch Giải Cầu lông, Bóng bàn thiếu niên – nhi đồng tỉnh Cao Bằng; 

Kế hoạch Giải Đua xe đạp Cao Bằng mở rộng. Kế hoạch Giải Bóng chuyền hơi 

Trung cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2022. Kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền 

hơi Trung cao tuổi tỉnh toàn quốc năm 2022; Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao 
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dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2022; Kế hoạch tổ chức Lễ xuất 

quân Tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

 Tham mưu các văn bản tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX: 

Kế hoạch số 1962/KH-BCĐ ngày 01/8/2022 về tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao 

Bằng lần thứ IX năm 2022; Kế hoạch số 112/KH-BTC ngày 30/8/2022 kế hoạch 

chi tiết tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và thi đấu các môn giai đoạn II Đại hội 

TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022; Thông báo số 141/TB-BTC ngày 30 

tháng 8 năm2022 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022;Thông báo số 143/TB-BTC 

ngày 31/8/2022 thông báo về việc chuẩn bị và tổ chức thi đấu các môn thể thao 

trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022; Công 

văn số 966/CV-BTC ngày 8/9/2022 về tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng 

Lần thứ IX năm 2022; Các quyết định thành lập ban tổ chức, các tiểu ban 

chuyên môn các môn Giai đoạn I và Giai đoạn II Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng 

lần thứ IX năm 2022.  

 Ban hành Quyết định số 27/QĐ-SVHTTDL ngày 28/1/2022 về việc công 

nhận vận động viên, học sinh Đội tuyển tỉnh, Đội tuyển trẻ tỉnh, Đội tuyển năng 

khiếu tỉnh năm 2022. Các Quyết định cử trọng tài tham gia điều hành các môn 

Bóng bàn, môn Muay, môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 

31 năm 2021 tại các tỉnh Hải Dương, Vĩnh phúc và thành phố Hà Nội; Cử Công 

chức tham gia Lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên cơ sở triển khai Chương 

trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022; Cử trọng tài tham 

gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên; cử trọng tài 

tham gia Đại hội thể thao thể thao toàn quốc năm 2022. 

 3. Công tác phát triển sự nghiệp 

 3.1. Về thể thao quần chúng, thể thao cho mọi người 

 Các hoạt động TDTT cho mọi người trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì 

và không ngừng phát triển các loại hình tập luyện: Các loại hình hoạt động phổ 

biến như bóng chuyền hơi, chạy bộ, đi bộ, đạp xe, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, 

quần vợt, thể dục, arobic, yoga, gym… 

 Công tác giáo dục thể chất (GDTC) được chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, đảm bảo thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức. Các nhà trường 

đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khóa nhân dịp kỷ niệm 

các ngày Lễ lớn trong năm học, ngày khai giảng năm học mới, ngày thành lập 

Đoàn, Đội,... trong đó có lồng ghép các trò chơi dân gian tạo nên sự phong phú về 

nội dung đã thu hút được đông đảo Học sinh sinh viên (HSSV) tham gia. 100% các 

nhà trường tổ chức tập thể dục giữa giờ cho học sinh; tổ chức tập thể dục buổi sáng 

đối với các Trường phổ thông Dân tộc Nội trú, phổ thông Dân tộc bán trú. Một số 

cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch và đưa vào giảng dạy các bài võ cổ truyền 

cho học sinh phổ thông đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Công tác phòng, chống tai nạn 

đuối nước trong nhà trường được đẩy mạnh, tuyên truyền và triển khai đầy các văn 

bản của cấp trên, trong năm đã tổ chức được 03 lớp tập huấn về giáo dục kỹ năng 

phòng, tránh tai nạn đuối và sơ cấp cứu người bị nạn dành cho giáo viên dạy môn 
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GDTC của các trường phổ thông, với tổng số 100 giáo viên tham dự. 100% HSSV 

được giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước và sơ cấp cứu 

người bị nạn. Cơ sở vật chất trong các nhà trường đã từng bước được đầu tư, đội 

ngũ giáo viên thể dục đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả chương trình môn học 

GDTC thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện chi trả đúng, đủ chế 

độ đối với giáo viên dạy GDTC theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 

16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2022 có 432 các trường phổ thông và 

trường CĐSP đảm bảo chương trình GDTC, có 95.273 số lượng HSSV thực hiện 

chương trình GDTC chính khóa, có 62.657 số lượng HSSV tham gia luyện tập 

TDTT ngoại khóa.  

Công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực trong lực lượng vũ trang được thực 

hiện đúng theo chương trình, kế hoạch, phong trào TDTT được phát triển sâu 

rộng ở các cơ quan, đơn vị thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia, 

quân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt trên 92%. Cơ sở vật chất 

được đầu tư cơ bản đảm bảo phục vụ cho hoạt động của đơn vị. Việc thành lập 

các câu lạc bộ trong lực lượng vũ trang được quan tâm và đẩy mạnh, tính đến 

30/12/2022 có 13 câu lạc bộ: Trong đó Công an tỉnh có 4 câu lạc bộ gồm: 01 

Câu lạc bộ Cầu lông với trên 52 hội viên, 01 Câu lạc bộ Bắn súng, võ thuật với 

trên 63 hội viên, 01 Câu lạc bộ Quần vợt với trên 35 hội viên và 01 Câu lạc bộ 

Chạy bộ đăng ký tham gia trên 70 hội viên; Bộ chỉ huy Quan sự tỉnh có 7 Câu 

lạc bộ gồm: 01 Câu lạc bộ Quần vợt;  03 câu lạc bộ Bóng chuyền da, hơi; 02 câu 

lạc bộ Cầu lông; 02 câu lạc bộ Bóng đá; Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh có 02 

câu lạc bộ: 01 Câu lạc bộ Quần vợt, 01 câu lạc bộ Bóng đá.  

 Phong trào trong trong cán bộ, công nhân viên chức, người cao tuổi và 

quần chúng nhân dân trên địa bàn vẫn được duy trì và phát triển. Trong năm có 

trên 30 đơn vị Sở, ngành tổ chức hoạt động thể thao cấp Sở, ngành và nhiều cơ 

quan, câu lạc bộ tổ chức các hoạt động giao lưu cầu lông, đá bóng, bóng bàn, 

bóng chuyền hơi…, các hoạt động diễn ra rất sôi nổi, thu hút nhiều đông đảo đối 

tượng tham gia, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cở cơ sở. Phấn 

đấu năm 2023 có 75% đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh tham gia 

tập luyện TDTT thường xuyên và 70% các cấp công đoàn tỉnh có sân chơi tập 

luyện TDTT.  

 3.2. Về thể thao thành tích cao 

 Năm 2022 duy trì đào tạo 260 Vận động viên tại Trung tâm Đào tạo, thi 

đấu Thể thao và Nghệ thuật: Trong đó 200 vận động viên thể thao thành tích cao 

của 03 tuyến (đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh) ở 13 

môn thể thao: Khiêu vũ thể thao, Điền kinh, Bóng rổ, Cầu lông, Pencak Silat, 

Võ Muay, Kick Boxing, Boxing, Quần vợt, Cờ vua, Wushu, Karate, Bóng bàn  

và 60 học sinh năng khiếu nghệ thuật. Tham dự được 17/10 giải khu vực và toàn 

quốc (đạt 170% kế hoạch giao); đạt 127/35 huy chương các loại (vượt chỉ tiêu 

362% so với kế hoạch giao), đặc biệt có 28 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia, 

có 03 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia và có 01 vận động 

viên được Tổng cục thể thao triệu tập đi thi đấu giải vô địch Châu Á. 
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 Tổ chức 05 giải cấp khu vực và toàn quốc: giải Vô địch các CLB Pencak 

Silat quốc gia năm 2022; giải Đua xe đạp Cao Bằng mở rộng năm 2022; giải 

Marathon tranh Cup Thác bản giốc; giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn 

quốc; Giải Bóng bàn các đơn vị, địa phương toàn quốc, thành viên liên đoàn 

Bóng bàn Việt Nam lần thứ II với sự tham gia của nhiều đơn vị, tỉnh, thành phố 

trong cả nước tham gia, thông qua các giải đã góp phần quảng bá giới thiệu với 

bạn bè về các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử và tiềm năng phát triển 

thể thao, du lịch của tỉnh nhà. 

 3.3. Về phát triển cơ sở vật chất TDTT 

 Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT ở một số địa phương trong tỉnh  đã 

được quan tâm đầu tư xây dựng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

Nông thôn mới, đảm bảo thuận lợi cho nhân dân tham gia luyện tập hằng ngày.  

 3.4. Về xã hội hóa, phát triển kinh tế thể thao 

 Công tác xã hội hóa TDTT ngày càng được quan tâm, chú trọng. Năm 

2022 đã huy động được trên 300.000.000 đồng cho công tác đào tạo, tổ chức các 

giải cấp tỉnh và tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc. 

 3.5. Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về TDTT 

 Phối hợp với Ủy ban Olympic quốc gia tổ chức 01 lớp tập huấn chương 

trình phát triển bơi và tuyên truyền phòng chống đuối nước năm 2022 gồm 70 

học viên tham dự. Tổ chức 02 lớp tập huấn TDTT cơ sở năm 2022 tại 02 huyện 

Bảo Lạc và Hòa An thu hút 105 học viên tham dự. Ngoài ra tạo điều kiện cho 

công chức, viên chức ngành theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng như: Trọng tài, 

Huấn luyện viên, lớp cao cấp lý luận hính trị hành chính, lớp quản lý nhà nước 

chương trình chuyên viên và chuyên viên chính.  

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Thành tích nổi bật  

 Năm 2022, hoạt động thể dục thể thao đã thực hiện chỉ tiêu bám sát kế 

hoạch và tập trung thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ đề ra. Được sự quan 

tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, sự giám sát chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các Ban của HĐND, sự 

hỗ trợ tích cực của sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện và thành phố. Sự tập trung 

chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở và tham mưu của lãnh đạo phòng chuyên môn 

nghiệp vụ thuộc Sở và thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu của đơn vị sự nghiệp công 

lập thể dục thể thao trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố; nêu cao tinh 

thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao; chủ động đề xuất những giải pháp tích cực chủ trương chỉ đạo quản 

lý nhà nước và triển khai thực hiện chuyên môn đạt hiệu quả cao. 

 Hệ thống văn bản chỉ đạo từng bước được hoàn thiện, sát với thực tiễn, 

đáp ứng yêu cầu về thời gian chất lượng nhiệm vụ của ngành; chế độ chính sách 

tiếp tục được quan tâm, ban hành kịp thời nhằm khích lệ tinh thần tập luyện, thi 
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đấu cho HLV, VĐV. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, ban ngành, đoàn thể có 

nhiều đổi mới theo hướng tích cực, đơn vị được phân công chủ trì và phối hợp 

thể hiện trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt. 

 2. Hạn chế, tồn tại 

 - Việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của nhân dân ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế. Phong trào phát triển nhưng chưa 

đồng đều, chủ yếu tập trung tại các vùng thị trấn trung tâm, nguyên nhân là do ý 

thức và điều kiện tập luyện thể thao chưa đầy đủ.  

 - Cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện tổ chức các hoạt động thể dục 

thể thao ở cơ sở còn hạn chế. Thể thao thành tích cao so với các tỉnh trong khu 

vực còn thấp, một số môn thế mạnh của tỉnh có lúc chưa được phát huy đúng 

mức, thành tích đạt được chưa cao; đội ngũ kế thừa các môn thể thao thành tích 

cao còn ít; cơ sở vật chất phục vụ cho luyện tập và tổ chức thi đấu triển khai 

thực hiện đầu tư chậm.  

- Chế độ đãi ngộ với HLV, hướng dẫn viên, cộng tác viên chưa tương 

xứng, chưa thu hút được nhân tài thể thao, đội ngũ vận động viên, huấn luyện 

viên, trọng tài trình độ cao còn hạn chế. 

 3. Nguyên nhân 

 - Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các 

huyện, thành phố có lúc thiếu chặt chẽ, việc triển khai kế hoạch hoạt động có 

tính liên ngành thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao, thiếu chủ động sơ kết, tổng kết 

để kịp thời khắc phục việc triển khai thực hiện.  

 - Cán bộ TDTT phong trào còn thiếu về số lượng đa số điều kiêm nhiệm 

và nhất là đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thể dục 

thể thao ở địa phương. 

 - Việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động TDTT còn thấp so với nhu cầu 

thực tiễn, một số mặt hoạt động lĩnh vực văn hóa – thể thao chưa tập trung đúng 

mức,  thiết chế chưa đồng bộ, xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư, tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở chưa đạt hiệu quả cao. 

 4. Bài học kinh nghiệm 

 - Tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự 

chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác thể dục, 

thể thao ở cơ sở là nhân tố góp phần sự thành công trong việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại", gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào TDTT với cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở", với Chương trình xây 

dựng nông thôn mới.  

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác TDTT ở cơ sở. 

Gắn nhiệm vụ phát triển TDTT với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa 

phương; đưa nội dung phát triển TDTT vào chương trình công tác của cấp Ủy 
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đảng, HĐND, UBND các cấp, tập trung đầu tư nhân lực, tài chính, quy hoạch 

đất đai và xây dựng cơ sở vật chất. 

 - Chú trọng công tác bố trí cán bộ chuyên môn TDTT cấp huyện và cấp 

cơ sở có tính ổn định, đủ năng lực, trình độ tham mưu triển khai tổ chức thực 

hiện các hoạt động TDTT tại địa phương. Tăng cường đảo tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT cơ sở. Thực hiện đầu tư cho cơ 

sở vật chất và trang thiết bị dụng cụ tập luyện TDTT, gắn với tiêu xây dựng 

nông thôn mới, cần có ưu tiên dành quỹ đất xây dựng các công trình văn hóa, 

thể thao các cấp, chế độ đãi ngộ cho lực lượng làm công tác TDTT cấp cơ sở.  

 - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, phát triển các tổ chức xã hội 

TDTT, đầu tư cơ sở vật chất, các hình thức dịch vụ hoạt động thể thao đáp ứng 

nhu cầu cho mọi người tham gia tập luyện. Đa dạng hình thức, hợp tác khai thác 

các nguồn lực đầu tư sự nghiệp TDTT từ các tổ chức, cá nhân. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 I. PHƯƠNG HƯỚNG 

 1. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể dục thể thao 

giai đoạn 2021-2025, các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển thể dục thể 

thao đã được UBND tỉnh phê duyệt. Duy trì và giữ vững hoạt động thể thao 

quần chúng, nâng cao chất lượng công tác TDTT trong trường học, đảm bảo 

chất lượng và hiệu quả công tác TDTT trong lực lượng vũ trang.  

 2. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân 

thể  theo guơng Bác Hỗ  vĩ đại” kết hợp với phong trào “toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa  ở  khu dân cư” và chương trình “xây dựng nông thôn 

mới”. Nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng khu vui chơi, giải trí 

đặc biệt là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 3. Tiếp tục đầu tư và giữ gìn, bảo tồn và phát triển một số môn thể thao 

dân tộc truyền thống nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tham gia vào các 

hoạt động thể thao tại cộng đồng. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt 

động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.  

 2. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động kịp thời các 

nhiệm vụ chính trị, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà 

nuớc về công tác thể dục thể thao. Đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong mọi 

tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của thể dục thể thao đối với việc giữ gìn và 

nâng cao sức khỏe. 

  3. Tổ chức nhiều hoạt động thể thao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và toàn 

quốc. Tập trung phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian nhất 
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là ở các xã vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Duy trì tổ chức các 

giải thể thao truyền thống. Chuẩn bị lực lượng tham dự các giải thể thao toàn 

quốc trong hệ thống thi đấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các 

giải thể thao khu vực và các giải thi đấu thể thao quần chúng toàn quốc. 

 4. Tiếp tục triển khai tuyển chọn vận động viên để huấn luyện đào tạo 

nhằm nâng cao chất lượng khi tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc, 

chú trọng các môn mũi nhọn như các môn Võ, Điền  kinh, Bóng rổ, Khiêu vũ 

thể thao... 

 5. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất cho học sinh trong hệ thống nhà 

trường các cấp, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện cả về thể chất 

lẫn trí tuệ đáp ứmg nhu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

 6. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân 

thể theo guơng Bác Hỗ vĩ đại”; Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2020 -2025; Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục 

thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu có hiệu quả các 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, đề án của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL về công tác hoạt động thể thao. Tăng cường 

công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của luyện tập thể 

dục thể thao mọi tầng lớp nhân dân. 

 2. Tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thể dục thể thao và huy động mọi nguồn lực xã hội trong việc xây 

dựng cơ sở vật chất. 

 3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cải tiến công tác giáo dục 

thể chất cho học sinh, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện sức khỏe. 

 4. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên đang công tác từ 

cấp cơ sở đến cấp huyện, thành phố nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về thể dục thể thao và công tác tổ chức thi đấu, công tác trọng tài  đối với các 

hoạt động thể thao ở cơ sở. 

 5. Thực hiện đào tạo, huấn luyện có hệ thống từ đội tuyển năng khiếu các 

môn. Tổ chức tập huấn, thi đấu cọ sát nhiều để tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn 

bị cho các giải trong hệ thống thi đấu. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển 

thể thao thành tích cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 – 2025. 

 6. Xây dựng nhiều cơ chế chính sách nhằm thu hút và kêu gọi xã hội hóa 

đầu tư cho TDTT tỉnh nhà phát triển. 

 7. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản về chế độ chính sách 

TDTT phù hợp với xu thế phát triển. 
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IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

  Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch: 

 1. Ưu tiên các Chương trình mục tiêu Quốc gia đối với tỉnh Cao Bằng về 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển phong trào TDTT ở vùng sâu, vùng 

xa, vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. 

 2. Phối hợp với các Bộ, ngành hỗ trợ xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh 

Cao Bằng. Ban hành cơ chế, chính sách về thể dục thể thao phù hợp với xu thế 

phát triển của đất nước. 

 3. Tăng cường việc tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng 

lựcchuyên môn cho cán bộ, huấn luyện viên, cộng tác viên cơ sở để nâng cao 

trình độ đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động thể dục thể thao năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận:  
- Tổng cục TDTT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể  tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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